M247 Sergeant York:
Velké naděje a velké zklamání

Zanedlouho uplyne dvacet let od ukončení projektu samohybného protiletadlového kanonu M247 Sergeant York, který měl nahradit typ M163. Armáda USA do něj vkládala velké naděje, ale nakonec se stal jedním z jejích největších neúspěchů.

Skutečně jen málo projektů pozemní vojenské techniky přineslo takové zklamání jako Sergeant York. Při vývoji byl vychvalován jako nejlepší zbraň svého druhu na světě, ale po začátku testů se ukázalo, že trpí obrovským množství technických nedostatků a operačně je prakticky nepoužitelný. Náročný program za více než miliardu dolarů skončil naprostým fiaskem.

Odpověď na ZSU-23-4
Projekt Sergeant York se zrodil v polovině 70. let jako snaha o vytvoření nástupce samohybného protiletadlového kanonu M163 (více o něm v ATM 5/2006). Hlavními příčinami byla vietnamská válka a izraelsko‑arabská válka v roce 1973, přesněji nasazení legendárního sovětského kompletu ZSU‑23‑4 Šilka. Tento systém se záhy stal ve své kategorii standardem a převyšoval M163 ve všech aspektech, dostřelem počínaje a přesností konče. Sověti navíc zaváděli do výzbroje nové protitankové rakety s dlouhým dosahem, takže jejich vrtulníky mohly ničit americkou techniku ze vzdálenosti, na kterou je M163 nemohl ohrozit.
Velitelství výzkumu a vývoje výzbroje armády USA proto v lednu 1978 vydalo specifikace na samohybný protiletadlový kanon, jež měl v polovině 80. let nastoupit na místo M163. Pracovní název kompletu zněl DIVAD čili Division Air Defense Gun. Armáda USA předpokládala, že zakoupí celkem 618 vozidel, která zařadí do výzbroje praporů protivzdušné obrany u jednotlivých armádních divizí. Jako podvozek nového kompletu byl vybrán tank M48A5 a mezi požadavky figurovalo také co možná nejrozsáhlejší použití již existujících komponentů. Na tuto výzvu brzy odpověděly dvě zbrojní společnosti.
Firma General Dynamics nabídla protiletadlový systém založený na dvojici 35mm kanonů švýcarské zbrojovky Oerlikon. Fakticky šlo o americkou obdobu německé zbraně Gepard. Společnost Ford Aerospace and Communications předložila návrh systému se dvěma osvědčenými 40mm kanony Bofors L/70. Rozhodnutí padlo v květnu 1981 a vítězem se stala firma Ford. Jedním z důvodů byl úspěch a vynikající bojové záznamy kanonu Bofors L/70, jehož základní konstrukce se nezměnila od konce 30. let. Právě kanony nakonec jako jediné prvky fungovaly spolehlivě.

Dva radiolokátory
Návrh Ford Aerospace and Communications obdržel označení M247 a bojové jméno Sergeant York. Na modifikovaném podvozku tanku M48A5 byla instalována nová hranatá věž s dvojicí 40mm kanonů. Nejdůležitější součást systému řízení palby pak představovaly dva radiolokátory na horní části věže. V pravém zadním rohu se nacházel plochý vyhledávací radar s otočnou anténou a pokrytím úhlu 360 stupňů. V levém předním rohu stropu věže byl umístěn sledovací a střelecký radar s kulatou anténou. Šlo o speciální úpravu přístroje Westinghouse AN/APG‑66 známého z letounu F‑16 Fighting Falcon. Antény obou radarů bylo možné sklopit, aby se tak zmenšila celková výška vozidla.
Osádka vozidla M247 byla tříčlenná. V přední části korby seděl řidič, zatímco velitel a střelec měli svá místa ve věži. Kromě dvou radarů disponovali i dalšími pokročilými senzory. Střelec ovládal optický zaměřovač s integrovaným laserovým dálkoměrem namontovaným na střeše věže. Velitel mohl pozorovat okolí přes klasické pevné periskopy a velký panoramatický periskop, který se rovněž nacházel na horní části věže.
Nejzásadnější posun oproti M163 představovalo zvýšení palebné síly. Zatímco 20mm kanon M61 Vulcan na M163 měl účinný dostřel okolo 1600 m, kanony Bofors L/70 na M247 mohly ostřelovat cíle ve vzdálenosti více než 4000 m a teoretický vodorovný dostřel přesahoval 12 km. Maximální rychlost palby celého systému M247 činila 600 ran za minutu. Nabízelo se celkem pět druhů munice: tříštivotrhavá s předem tvarovanými fragmenty, tříštivotrhavá s vyšším množstvím výbušniny, tříštivotrhavá svítící, průbojná podkaliberní a cvičná. Stejně jako v případě starších systémů M42 a M163 se počítalo i s použitím M247 proti pozemním cílům, zejména pro přímou podporu vlastních jednotek.

Kuriózní problémy
První sériová vozidla byla dodána k vojskovým zkouškám koncem roku 1983. Okamžitě se však začal objevovat značný počet chyb, nedostatků a problémů, často velice komických. Většina z nich se týkala radiolokátorů a brzy bylo jasné, že úprava leteckého radaru pro použití na pozemním protiletadlovém kompletu nebyla právě nejšťastnější volbou. Sledovací a střelecký radiolokátor prostředku M247 prakticky nebyl schopen sledovat nízko letící vzdušné cíle a v členitém terénu téměř nefungoval. Dokonce ani nedokázal odlišit vznášející se vrtulník od shluku stromů nebo keřů! Při střelbě na vysoko letící cíle byl zase systém řízení palby zmaten hlavněmi vlastních kanonů. Potíže se projevily i při „předávání“ cílů mezi oběma radary.
Radiolokátory ovšem nebyly jediným zdrojem problémů. Soustava elektronických proti‑protiopatření (Electronic Counter‑Counter Measures) si z nějakého důvodu nedokázala poradit ani s velice slabým rušením. Mechanismus otáčení věže byl překvapivě pomalý a nestíhal sledovat rychle manévrující cíle. Samotný podvozek tanku M48A5 byl jednoznačně zastaralý, protože jeho konstrukce pocházela z 50. let. Vozidlo M247 proto nedokázalo držet krok s tanky M1 Abrams a bojovými vozidly pěchoty M2 Bradley, tedy s technikou, kterou mělo chránit. Jak už bylo uvedeno, vlastně jedinými spolehlivě fungujícími částmi kompletu Sergeant York byly jeho 40mm kanony. Společnost Ford se samozřejmě pokoušela problémy odstranit, ale bez úspěchu. Celkem bylo dodáno asi 50 vozidel M247, ale v prosinci 1986 byl program zastaven a stále je považován za jedno z největších technických zklamání v celé historii americké armády.

Další neúspěšné návrhy
Krátce po zahájení testů M247 začínali jasnozřivější činitelé armády tušit, že tento projekt neskončí úspěšně. Už roku 1983 bylo vypsáno výběrové řízení na protiletadlový systém krátkého dosahu, který měl být založen na řízených střelách typu FIM‑92 Stinger. Vítězem se stal Boeing Avenger na podvozku automobilu HMMWV (více v ATM 9/2005). Je třeba zdůraznit, že armáda tehdy považovala Avenger pouze za provizorní řešení a předpokládala, že zhruba v polovině 90. let zařadí do výzbroje nový samohybný protiletadlový kanon.
Firmě General Electric bylo zadáno vypracování studie systému, který by se principem shodoval s M163, ale měl by efektivnější zbraň. Počítalo se s modifikací mohutného sedmihlavňového 30mm kanonu GAU‑8/A, jež je znám především z bitevního letounu A‑10 Thunderbolt II. Šlo by vlastně o analogii námořního obranného systému Goalkeeper, který vznikl spoluprací zbrojovky General Electric s nizozemskou společností Hollandse Signaalapparaten BV. Ukázalo se však, že podvozek transportéru M113 je pro obří kanon GAU‑8/A prostě příliš malý.
Později vzbudil zájem americké armády hybridní věžový komplet General Electric Blazer. Jeho výzbroj tvořil 30mm tříhlavňový kanon, dvě čtyřnásobná odpalovací zařízení pro střely Stinger a 7,62mm kulomet M240. Věž Blazer bylo možno umístit na různé podvozky včetně M113 a M2/M3, avšak jejímu zavedení zabránila vysoká cena. V polovině 90. let se uvažovalo o protiletadlovém kompletu na bázi tanku M1 Abrams. Jednou z navržených možností byla kombinace podvozku M1 a britské věže GEC‑Marconi Marksman se dvěma 35mm kanony Oerlikon.
Nakonec však žádný z těchto návrhů nebyl realizován. Komplety M163 byly vyřazeny, kdežto systémy Boeing Avenger stále slouží a procházejí modernizacemi. V dnešní výzbroji americké armády i v jejích plánech pro příští léta protivzdušné kanony chybějí a počítá se pouze s řízenými raketami. Tento přístup však čelí kritice, protože rychlopalné kanony se ukazují jako efektivní prostředek mj. proti střelám s plochou dráhou letu, klouzavým zbraním a další inteligentní munici. Řešením by se mohly stát hybridní komplety s kanony i raketami jako ruský typ Tunguska. Americká armáda by se jím mohla inspirovat.
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